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Voorwoord
Van de voorzitter
Dit is alweer nr. 23 van ons verenigingsblad Klein Spöl. Als we deze
uitgave vergelijken met het eerste nummer zien we zeker verschillen
qua lay-out en inhoud. Dit zal te maken hebben met de technische
ontwikkeling in de kopieer branche en de wensen van onze leden en
sponsoren. Het is altijd fijn dat er met regelmaat verschillende leden
een stukje schrijven in het clubblad.
In 2012 hebben wij als vereniging het genoegen gehad dat er een
aantal nieuwe leden zijn bijgekomen. Een afvaardiging van het
bestuur is na afspraak op kennismakingsbezoek geweest.
Nieuwe leden kan ook betekenen dat er nieuwe diergroepen bij de
vereniging komen en dit geldt ook bij deze nieuwe leden. Een nieuw
lid fokt: fazanten, kwartels, pauwen etc.
Ik hoop dat er in de komende jaren nog vele nieuwe leden zullen
volgen.
Tot slot hoop ik dat 2013 weer een goed fok/broed seizoen mag
worden en wens alle leden en hun partners een goed en gezond jaar
toe.
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.

Chris Wijsman
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Op bezoek bij Garvo
Op maandag 3 december jongstleden was het zover. Vanaf de
verzamelplaats de Rabobank te Silvolde vertrok een 16-tal leden van
K.P.V Silvolde e.o. om +/- 19.15 uur richting Drempt.
Dit om een kijkje te nemen achter de schermen bij Garvo. Garvo
produceert jaarlijks circa 17.000 ton aan hobbyvoeders per jaar.
Ook voor onze diergroepen kippen, duiven, konijnen en ander
knaagdieren, etc.
Daar aangekomen werden wij gastvrij ontvangen door de huidige
directeur Herman en zijn vrouw Janine Garretsen.
Boven in een mooie, nieuwe vergaderruimte werden we onder het genot
van een kopje koffie of thee nogmaals van harte welkom geheten.
Voorafgaande aan een mooie powerpoint-presentatie (over de fabricatie
van A tot Z) van de voeders werd door Herman de voorgeschiedenis in
het kort uit de doeken gedaan.

Zijn overgrootvader (Hannes genoemd) kwam als huurder uit Arnhem
hier in Drempt terecht op het landgoed “de Ulenpas”. Hier stond toen
een korenmolen annex bakkerij en boerderij. Vanaf toen met de vele
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veranderingen door de tijd uitgegroeid tot een modern bedrijf waarin nu
vele diervoeders worden gefabriceerd. Dit om met een soort missie een
bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte
hebben om van het leven te genieten. En diervoeders maken daar een
belangrijk deel van uit. Echter niet alleen voor hun lichamelijke
gezondheid, maar ook voor hun gedrag.
Herman is de vierde generatie die het bedrijf nu leidt. Gelukkig is er voor
de toekomst een opvolger. Hun zoon Henkjan wordt de vijfde generatie
Garretsen.
Na de powerpointpresentatie werd de groep in tweeën gesplitst. De ene
groep ging met Herman door het bedrijf en de andere groep ging met
zoon Henkjan mee.
Het was een mooie en leerzame rondleiding. Er werd bij een aantal
processen even stilgestaan. Zo kon er nadere uitleg worden gegeven.
Men kon ook tussendoor vragen stellen en deze werden dan
beantwoord.

Belangrijke onderdelen hierin zijn grondstoffen, inname en de kwaliteit.
Deze komen terecht in silo’s, in één van de drie productieafdelingen,
maalderij/perserij, de schonerij of de mengerij.
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Op het zakgoed komt een etiket met de juiste productiegegevens, het
referentienummer en de houdbaarheidsdatum. Dit alles in meerdere
talen, daar waar het voer uiteindelijk naartoe gaat.
Alle eindproducten worden in het magazijn opgeslagen. Men heeft in
deze ruimte een bepaalde temperatuur die altijd boven de nul graden is.
Met vrachtauto’s worden deze producten naar de winkels vervoerd.
Iedere zaterdagmorgen komen vooral particulieren nog voeders aan de
fabriek kopen.
Na de rondleiding kwamen we terug in de vergaderzaal. Er werd ons een
drankje aangeboden.
Inmiddels stonden er meerdere opzetjes van diverse diervoeders klaar.
Men kon hier informeel vragen over stellen. Het betrof diervoeders voor
verschillende diergroepen, bijvoorbeeld speciaal voor kippen met gele
poten.
Onze voorzitter Chris bedankte namens ons allen Herman en zijn vrouw
en bood hem een mandje met inhoud aan. We kregen ook allemaal een
uitgebreid informatiepakket mee naar huis.
Tom en Arjan.
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Een juiste fokkeus
Er zijn nog steeds fokkers, die willen het niet aannemen, dat zij zich om
moeten schakelen, om succes te behalen.
Om in de fokkerij verder te komen, kan men niet zomaar een willekeurig
dier met een ander paren. Bij het samenstellen van de fokparen moeten
alle onderdelen in acht worden genomen, zoals een goed konijnenfokker
dit altijd zal doen.
In de natuur vindt men een soortgelijke fokselectie plaats. Alleen
gezonde, sterke en volgroeide dieren komen in de natuur tot een paring.
Zieke en zwakke dieren worden voor de fok door het recht van de sterke
uitgeschakeld.
In de maanden mei en juni zitten de hokken meestal overvol met jonge
en oude dieren. Ook de late nesten zijn intussen zover, dat men al een
zekere selectie kan maken. Dit is nodig om het zonodige plaatsgebrek op
te heffen. Men houdt van de oude dieren alleen die dieren aan, die voor
de verdere fokkerij onmisbaar zijn. De jonge dieren worden streng
geselecteerd, zodat de benodigde hoeveelheid voeder sterk kan worden
verminderd. Het is voor de fokker niet verstandig te veel dieren in de stal
te hebben.
Het is zo, dat men op een tentoonstelling eerder succes heeft, wanneer
men zijn fokkerij kan overzien en er ook naar handelt.
Verkoop alleen goede jonge dieren.
Voor de verkoop worden slechts gezonde dieren afgegeven.
Voor minderwaardig materiaal kan men ook op een tentoonstelling geen
kopers vinden. Dus ruim dit minderwaardig materiaal vroegtijdig op. De
ruimte komt ten goede aan de overige dieren en aan uw eigen
portemonnaie.
Of nu een zeer goed jonge dier, zoals het zich nu laat zien ook zo blijft,
dat moet men afwachten. Een garantie bij de verkoop kan niet één
fokker geven en moet men ook niet verwachten. Een jarenlange en
zorgvuldige fokkerijboekhouding geeft de fokker wel inzicht in de
fokwaarde en de onzekerheidsfactor wordt wel kleiner. De jonge dieren
die wij voor de eigen fokkerij willen gebruiken, moeten wij niet alleen in
de prima tentoonstellingsdieren zoeken.
Een ervaren fokker weet wat hij in de stal heeft en wil vaak menig dier
voor geen prijs verkopen, ook niet wanneer het geen bijzonder dier is.
Een niet opvallend dier kan een veel hogere fokwaarde bezitten dan één
die aan de hoogste standaardeisen voldoet. Het is daarom nuttig en zelfs
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gewenst dat iedere fokker een juiste fokkerij-boekhouding bijhoudt.
Hierin schrijft hij ook de opfokresultaten en later de beoordeling van de
dieren op.
Heeft hij geen boekhouding bijgehouden, dan moet hij de fokwaarde uit
zijn geheugen bepalen. Dieren die achter blijven, moet men niet voor de
fok gebruiken. Ook niet wanener zij, b.v. bij de tekening dieren een
goede tekening laten zien. Zwakke dieren laten het vaak in de fok of
anders in de kwaliteit van de nakomelingen zitten.
Deze dieren zijn alleen maar geschikt om geslacht te worden. Ook dieren
die niet geheel gezond zijn moeten uitgeselecteerd worden.
Dieren die vanaf de geboorte snel en goed groeien zijn geschikt om
aangehouden te worden.
Men moet er ook op letten dat geen ziektekiemdragers van de ouders op
de jongen overgaan, die zodoende de jongen ook besmetten.
Treden bij de uitgezochte dieren te zijner tijd nog lichaamsgebreken op,
dan moet men deze dieren verwijderen, evenzo moet men de broers en
zusters op deze lichaamsfouten controleren.
Wij moeten er van uitgaan, dat de uitgezochte dieren onder normale
omstandigheden hun ideale gewicht en standaardeisen benaderen. Is dit
niet het geval, dan moet de fokker ook deze dieren aan een nadere
selectie onderwerpen.
Ook moeten deze dieren in hun soort niet te fijn of te groot worden.
Selectie is een noodzaak, het is het voornaamste wat een fokker voor het
begin van de herfst heeft te doen.
De moeilijkheid voor de fokker is om de erfelijke waarde van de jonge
dieren in te schatten.
Als steun, kan hij de volgende punten met elkaar en tegen elkaar
afwegen.
Ten eerste moet hij letten op type en bouw, dit kan de fokker reeds
vanaf het jonge dier bekijken.
Ten tweede, de beoordeling van de keurmeester op een tentoonstelling.
Ten derde moet hij op de afstamming letten om een eindoordeel van het
dier te kunnen geven.
Dan pas weet de fokker de waarde van zijn dieren en hij bewijst dan pas,
dat hij fokker is en geen vermeerderaar.
G.J.
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Jongdierendag 2012
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2012 hebben K.P.V. Silvolde e.o.
en Sportfokkers Doetinchem e.o. voor de veertiende keer een
gezamenlijke jongdierendag georganiseerd. Voor het vierde
achtereenvolgend jaar is deze show gehouden in de
kantine/gang/leslokaal van het A.O.C. Oost MBO, Gezellelaan 16 te
Doetinchem.
Wij willen als organiserende verenigingen het bestuur en de directie
van het A.O.C. Oost bedanken voor het beschikbaar stellen van deze
mooie accommodatie. Ook wil ik het bestuur van K.L.N. Gelderland
bedanken en met name dhr. Jan Terhorst voor het kosteloos
beschikbaar stellen van het mooie reclamepaneel. Voorafgaand aan
deze show zijn beide tentoonstellingsbesturen/commissies een
aantal keren bijeen geweest ter voorbereiding aan deze show.
De samenstelling bestond uit de leden van K.P.V. Silvolde e.o., Henk
van Hagen, Arjan de Graaf, Emmy Jansen en Chris Wijsman. Van
Sportfokkers Doetinchem e.o. waren dit Jan Steverink, Ger van den
Assem, Jan Wentink en Fons Gerritsen.
Vrijdagmiddag voorafgaand aan de keuring hebben beide
verenigingen in goede sfeer gezorgd voor de opbouw van de
tentoonstellingskooien, de tombola en alles wat met de show te
maken heeft. Zaterdag morgen 6 oktober vanaf 8:00 uur tot 8:30
was er de mogelijkheid om de dieren in te kooien en om 9:00 uur
was de aanvang van de keuring.
Als keurmeester waren aanwezig:
Voor de hoenders/dwerghoenders:
 Dhr. M. Scheuter
 Dhr. R. Siemes
Konijnen:
 Dhr. G. Lenselink
 Dhr. J. Derksen
 Dhr. H. Volmer
Sierduiven:
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 Dhr. G. Kelderman
In verband met het grote aantal inzendingen van de konijnen ten
opzichte van 2011 hebben we op het laatste moment Dhr. Henk
Volmer extra gecontracteerd als keurmeester.
Overzicht ingezonden dieren per diergroep:

Hoenders/dwerghoenders
Konijnen
Duiven
Cavia’s
Totaal

2010
136
107
35
15
293

2011
192
149
42
4
387

2012
143
168
50
0
361

In dit overzicht zien we grote verschillen tussen 2011 en 2012; vooral
bij de hoenders/dwerghoenders en de konijnen. Dit komt met name
door het aantal inzenders dat jaarlijks wisselt. Helaas dit jaar geen
cavia’s, maar in overleg met de enige fokker, om hier uit kosten
overweging geen keurmeester voor aan te trekken, is gekozen om in
te zenden op de van Pallandshow waar onze clubshow is
ondergebracht. Daar was dan ook voldoende concurrentie.
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Promotiewand van Kleindierliefhebbers Nederland met informatie
materiaal voor geïnteresseerden

Winnaars wisselbekers J.D.D. 2012:
Fraaiste grote hoender
F96
Fraaiste dwerghoender
F96
Fraaiste konijn
F97
Fraaiste konijn v/h andere geslacht
F96
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Jo Bosman
Chris Wijsman
Chris Wijsman
Bennie Kniest

Fraaiste sierduif
F96

Dick v/d Zwaard

Winnaars Jeugdprijzen J.D.D. 2012:
Hoenders
ZG93
Konijnen
F95,5

Martijn Klompenhouwer
Ronald Jansen

Van alle prijswinnaars wordt een foto gemaakt.

Figurita meeuw vrouw jong 96 punten. Fokker: Dick van der Zwaard
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De prijsuitreiking was op maandag 15 oktober. Er is gekozen om dit
jaarlijks te wisselen tussen beide verenigingen. Dit jaar vond het
plaats in het gebied van K.P.V. Silvolde e.o. bij Chris Wijsman aan
huis. Alle leden en echtgenotes waren uitgenodigd, alleen ’s
morgens kreeg ik een telefoontje van Ger van der Assem dat Jan
Steverink voorzitter van sportfokkers Doetinchem e.o. zondagavond
14 oktober met galsteen verschijnselen in het ziekenhuis was
opgenomen. Ondanks dit telefoontje hebben we besloten de
prijsuitreiking door te laten gaan. Ger van der Assem had tijdens
jongdierendag vele foto’s gemaakt, en die zijn ’s avonds
gepresenteerd. En onder het genot van een hapje en een drankje
kunnen de aanwezigen terugzien op een gezellige en geslaagde
avond.
Tot slot wil ik alle inzenders-sponsoren en iedereen die een bijdrage
aan jongdierendag geleverd heeft, bedanken dat deze jaarlijkse
show mogelijk is geweest.
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.
Chris Wijsman

16

Clubshow 2012
Op 26-27-28 oktober 2012 werd de jaarlijkse van Pallandshow
gehouden, georganiseerd door V.P.K.V. Varsseveld. Het was voor het
4e achtereenvolgend jaar dat K.P.V. Silvolde e.o. de clubshow had
ondergebracht in Varsseveld.
In een mooie ruime ingerichte sporthal was het voor de dierenfokkers-liefhebbers aangenaam vertoeven. Vrijdag avond 26 oktober
om 19:00 uur was de opening voor de fokkers/liefhebbers. Het was
direct een gezellige ontmoeting voor veel fokkers/liefhebbers. Ook
was er de gelegenheid om gebruik te maken van het ruime terras om
bij te praten en om koffie of fris te nuttigen.

Overzicht van de ruime-goed ingerichte hal.
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Aantal ingezonden dieren van K.P.V. Silvolde e.o.

Konijnen
Hoenders/dwerghoenders
Duiven
Cavia’s
Totaal

2009
44
36
7
3
90

2010
74
50
16
4
144

2011
88
65
24
0
177

2012
62
42
10
2
116

In dit overzicht zien we grote verschillen in diergroepen/jaar. De
verschillen worden met name veroorzaakt als er een aantal leden
niet inzenden. Dit kan veroorzaakt worden door privé
omstandigheden of als er op korte termijn een clubshow is van het
ras die de fokker fokt, die zijn voorkeur heeft.
Winnaars clubshow 2012:
Fraaiste konijn
Fraaiste grote hoen
Fraaiste dwerghoen
Fraaiste sierduif
Fraaiste cavia
Fraaiste konijn jeugdlid

Ronald Jansen
Jo Bosman
Chris Wijsman
Dick v/d Zwaard
Emmy Jansen
Ronald Jansen

Dat er verschil zit in de eindkeuring van de verschillende diergroepen
laat de volgende foto zien. Alleen bij de eindkeuring v/d konijnen
kunnen de aanwezige leden/aandragers op gepaste afstand zien wie
de winnaar wordt. Bij de andere diergroepen maken de
keurmeesters tussen de kooien onderling uit wie de winnaar wordt.
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De 4 konijnen op rij zijn van 4 keurmeesters het beste dier van links
naar rechts
Witte hangoordwerg van Hans Holthausen
Witte hulstlander van Bennie Bosman
Witte wener van Chris Wijsman
Hollander haaskleur van Ronald Jansen
Alle winnaars gefeliciteerd met het behaalde succes. Tot slot wil ik
de organisatie van V.P.K.V. Varsseveld en onze leden bedanken voor
het welslagen van deze mooie show en hopen dat dit in 2013 weer
mogelijk is.
Voorzitter K.P.V. Silvolde e.o.
Chris Wijsman
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Vleesboerderij
Fam. Dieker
Oude IJsselweg 5 Etten

VOOR PARTICULIEREN

Rechtstreeks van de boerderij:
vlees van het vleesras
Blonde d’Aquitaine.
De hoogste kwaliteit rundvlees.
Diepgevroren op schaaltjes verpakt vlees naar keuze.
Ook vers vleespakket vanaf 25 kg.
Ons assortiment is uitgebreid met varkensvlees.
Bezorging in overleg.
Openingstijden: ma-wo-vr-za van 9 – 18 uur
Voor informatie: tel 0315-323966 of www.vleesboerderijdieker.nl
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Luizen als de dood voor Finecto!
Door Jo Bosman

De laatste jaren
werd het plezier in
mijn hobby, het
fokken van
raskippen, in de
zomermaanden
danig vergald door
de rode bloedluizen
in de
dierenverblijven.
Deze luizen zijn niet
alleen een probleem
voor de fokker maar
zeker ook voor de
kippen. Die gaan
door bloedverlies
sterk achteruit in
conditie en kunnen
er zelfs aan sterven.
Van alles heb ik
geprobeerd om van
deze plaag af te
komen: alle bestrijdingsmiddelen zijn mij inmiddels bekend,
variërend van spuitbussen tot allerlei huismiddelen zoals groene
zeep aan de zitstokken, knoflook in het drinkwater, brandspiritus,
bleekwater en ga zo maar door.
Het resultaat na een behandeling: de volgende morgen zat alles
weer onder de bloedluizen…
Op mijn zoektocht naar een oplossing van het luizenprobleem
kwam ik via het internet terecht bij de middelen Finecto en Finecto
+ . Kort gezegd bestaat het uit een combinatie van silicium en een
hechtmiddel. Contact met silicium leidt tot uitdroging van het
ongedierte.
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Niet geschoten, altijd mis, dacht ik. De informatie op internet sprak
me aan. Dus maar eens een spuitflacon gekocht (pittige prijs).
Afgelopen voorjaar heb ik de hokken schoongemaakt en
behandeld met Finecto +. Uit ervaring wist ik maar al te goed waar
de rode kwelgeesten zich ophielden! Op die plaatsen extra
gespoten.
Deze behandeling na 3 weken herhaald. Warempel, de luizen
keerden praktisch niet terug uit hun schuilhoeken! Slechts in een
van de drie hokken heeft zich later nog een kortstondige explosie
van het ongedierte voorgedaan. Waarschijnlijk heb ik een van de
schuilplaatsen niet voldoende geraakt bij de bestrijding. Na een
extra behandeling was ook dit hok verder schoon.
Mijn collega-fokkers Arjan de Graaf en Dick van der Zwaard
gebruiken Finecto inmiddels ook en hebben er eveneens goede
resultaten mee. Het probleem is beheersbaar.
Wat is Finecto?
Ik zou hier een lange uiteenzetting kunnen geven, maar dat is
overbodig. Even surfen op internet naar Finecto en Finecto + en je
vindt uitgebreide informatie en antwoorden op eventuele vragen.
Daarom geef ik met wat trefwoorden de kwaliteiten van dit produkt
aan:
- effectief;
- uiteindelijk niet duur;
- gebruikersvriendelijk;
- diervriendelijk;
- duurzaam;
- bevordert geen resistentie.
Finecto is tegenwoordig bij de Welkoop, Boerenbond en de
meeste dierenspeciaalzaken te verkrijgen, alsmede bij Lukassen
Ulft.
Hopelijk dragen mijn ervaringen en die van Arjan en Dick er toe bij
dat collega-fokkers weer meer plezier aan hun hobby beleven.
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Terugblik 1991
Door Henk van Hagen

Ledenaantal van 53 naar 59; waarvan 2x jeugd en 7x dames. Ons lid
van verdienste Jan Gerritsen overlijdt op een leeftijd van 88 jaar.
Nogal wat verloop in het ledenbestand; 5x bedankjes en 12 nieuwe
leden.
Voorzitter is op dat moment J. Derksen.
Secr./2e voorzitter: H. van Hagen.
Penningmeester: B. Giesen.
2e penningmeester: Th. Gerritsen.
2e secretaris: J. Slomp
P.R. man: J. Ruiken
Er werd 6x vergaderd, bezocht door gemiddeld 19,6 personen. K.P.V.
is nog steeds het meest konijnenvereniging met 41NKB-leden, 14
NHDB-leden en 4 N.B.S.-leden. Toen ook al weinig duiven mensen.
Op 14 september Jongdierendag met 176 dieren waarvan 149
konijnen, 8 hoenders, 15 dwerghoenders en slechts 4 sierduiven.
Deze dag was in de kermistent van Willem Tell. Hoenders en
sierduiven worden in kooien geplaatst, terwijl de konijnen vanuit de
kisten worden gekeurd. Uitslagen van keurmeester van Essen:
Konijnen:
1. B. Bosman - W. wener
2. H. Scheltinga - Vl. Reus
3. G. Spekking - Kl. Chinchilla
4. H. Rabeling - Vl. Reus
5. H. Scheltinga - Vl. Reus
Keurmeester Kuiper:
1. J. Derksen – Hollander (tevens fraaiste totaal)
2. J. Mijnen – Bl. Van Beveren
3. A.J. Goldewijk – Rus
4. B. Giesen – R.o. pool
5. B. Bosman – Hulstlander
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Rens Hendriksen had fraaiste konijn van de jeugd met een kleurdwerg.
Keurmeester Albeda:
1. Comb. ‘De Langenhof’ – Croad Langshan
2. H. v Hagen met Ancora kriel.
Fraaiste sierduif modena van Th. Gerritsen.
Op de clubshow in Zevenaar had Silvolde 91 dieren ingeschreven. De
wisselbekers werden als volgt gewonnen: Konijnen J. Slomp met w.
wener, Gr hoenders: niet toegekend; geen concurrentie, Dw
hoenders: A. de Lange met legkornkriel. Er waren door onze leden
geen sierduiven ingestuurd.
Op zondag 16 Juni (Vaderdag) deel genomen aan de traditionele
Zommermarkt met een show-stand en een verkoopklasse.
Bestuurlijk en organisatorisch verloopt alles goed binnen de
vereniging. Het verloop van de leden is wat groot. Binnenkring ‘De
liemers’ zijn er grote problemen. Het hele bestuur is afgetreden,
waaronder onze vertegenwoordiger G. Aarink.
Hoogtepunten uit 1992
Ons lid van verdienste B. Gerritsen komt te overlijden op een leeftijd
van 81 jaar. Het ledenaantal gaat van 59 naar 56 leden. Er zijn 6
nieuwe leden en 9 leden hebben zich bedankt of afgevoerd als lid.
Binnen het bestuur zijn er geen veranderingen. Er werd 6x
vergaderd, bezocht door gemiddeld 17 leden, was in 1991 19,6. Dus
een duidelijke teruggang. De activiteiten blijven wel op peil:
 N.K.B. fokkerskaarten 39 (-2)
 N.H.D.B fokkerskaarten 15 (+1)
 N.B.S. fokkerskaarten 3 (-1)
Jongdierendag met 171 dieren bijna gelijk aan 1991 met 176 dieren.
Uitslagen jongdierendag :
Keurmeester Groenwold:
Konijnen
1. B. Bosman – w wener tevens dagwinnaar
2. H. Schwartz – vl. Reus
3. H. Schwartz – vl. Reus

27

4. B. Bosman – w. wener
5. H. Kemperman – w. wener
Keurmeester de Vos:
1. B. Bosman – Hultslander
2. B. Bosman – Hulstlander
3. B. Bekker – duitse hangoor
4. J. Mijnen – bl. Van beveren
5. A.J. Goldewijk – rus
Keurmeester Wezendonk:
Grote hoenders: 1. Comb “De Langenhof” met Croad langshan
Dwerghoenders: 1. A. de Lange – leghornkriel, 2. H. v Hagen –
Ancora kriel
Keurmeester Walraad: sierduiven 1. D. Kuiperij – King.
De clubshow dit jaar bij de ‘Oude Rijn’ Lobith met van ons 154
ingezonden dieren (1991- 91 dieren). De wisselbekers als volgt
verdeeld:
Konijnen: A.J. Goldewijk met Rus; tevens fraaiste ram van de show.
Hoenders: J. Ruiken met wijandotte. Dwerghoenders: jeugdlid Gerrit
Schenkel met Hollandse kriel. Sierduiven: D. Kuiperij met King wit.
Jeugdprijzen Renz Hendricksen met kleurdwerg en Gerrit Schenkel
met Hollandse kriel. Fraaiste watervogel: Frank van hagen met
mandarijn-eend. In september wordt Jan Derksen opgenomen in het
ziekenhuis en zal het lopende jaar niet meer kunnen fungeren als
voorzitter. De komende vergaderingen worden geleid door 2e
voorzitter Henk van Hagen. Ook dit jaar heeft de “zommermarkt”
weer positieve opbrengst. De helft van de opbrengst van de
verkochte dieren is voor de verenigingskas. Ook de cavia-bak draagt
haar steentje bij. De jongdierendagen kosten meestal geld, maar
wordt opgenomen in de begroting. Hier en daar was er vogelpest,
zodat op sommige plaatsen geen Hoenderachtige op de show
mochten worden ingebracht.
Nieuws uit 1993
Het jaar van verandering binnen het bestuur. Na zijn ziekte stelt
voorzitter Jan Derksen zich niet meer herkiesbaar. Nieuw in het
bestuur wordt gekozen Tom Hendriksen, 2e secretaris. Jan Derksen
wordt benoemd tot erelid en zijn vrouw wordt in de bloemetjes
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gezet. In de eerst volgende vergadering wordt een nieuwe voorzitter
gekozen. Joop Slomp wordt door het bestuur kandidaat gesteld. Hij
wordt met volledige instemming van de vergadering benoemd. Op
10 december overlijdt ons lid A. Toebes, hij is slechts 63 jaar
geworden. Opnieuw wat terugloop van het ledenaantal van 56 naar
52. De laatste jaren actiefbeleid gevoerd om nieuwe leden binnen te
halen. Gevolg dat sommigen ook weer snel afhaken. De fokkerij
gegevens blijven wel op peil. Jongdierendag met 178 dieren (vorig
jaar 171) en opvallend 20 sierduiven.
Uitslagen keurmeester Lindeboom:
1. H. Kemperman met w. wener (ook dagwinnaar)
2. H. Schwartz – vl. Reus
3. B. Bosman – w. wener
4. H. Kemperman – w. wener
5. H. Schwartz – vl. Reus
Ook toen al zeer goede witte weners!!
Keurmeester Jurriëns:
1. B. Bekker – Duitse hangoor
2. J. Mijnen – bl. Van beveren
3. Ing. ten Have – bl. Van beveren
4. H. v Hagen – kleurdwerg
5. J. Mijnen – bl. Van beveren
Keurmeester Wesselius:
1. G. Straub – cavia gladhaar
Keurmeester Wezendonk:
1. ‘De Langenhof’ – Croad langshan
1. H. v Hagen – ancona kriel
2. A. de Lange – leghornkriel
Keurmeester Leeflang:
1. Comb. ‘Perebolt’ – King
2. W. clans – voorburgseschildkropper.
De clubshow dit jaar niet bij Kring ‘De liemers’ maar bij de
Achterhoekshow. De kring ‘Liemers’ zou eerst geen
kringtentonstelling organiseren. Toen wij de club al aangemeld
hadden bij de Achterhoekshow, kwam het bericht van A.K.V Arnhem
dat ze alsnog een openkringtentoonstelling gingen organiseren. Voor
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ons kwam dit bericht te laat. Enkele van ons hebben nog wat dieren
ingestuurd in Arnhem.
Wisselbekers clubshow:
Konijnen: H. Kemperman – w. wener
Hoenders: J. Ruiken – wijandotte
Dw Hoenders: H. v Hagen – ancona kriel
Sierduiven: W. Claus – voorb. Schildkropper
K.P.V. wordt lid van ‘Silvolde belang’. Jan Derksen na 14 jaar
voorzitterschap benoemd tot erelid.
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